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2018 hos Vara Energi 
 
Nu är det inte många dagar kvar tills klockan 
slår tolv och vi ringer in det nya året. 
När man ser tillbaka på 2018 är det nog den 
varma sommaren som klingar högst, vilket 
också gett genklang på elpriserna som nästan 
dubblades från årsskiftet fram till september. 
Därefter har de stabiliserats men på en högre 
nivå än de senaste åren.  
 
Under 2018 har våra montörer på elnätet jobbat mycket inne i Vara tätort, främst med 
projektet runt nya Lagmansgymnasiet, men också vid torget där det nu blivit gång- och 
cykelbana runt parkeringen.  
Tillsammans med kommunen har vi också tagit fram platser där laddstolpar för elbilar 
kommer att monteras. Detta beräknas ske under vinter/vår 2019.  
 
Eftersom sommaren varit mycket varm har vi haft gott om tid för underhållsarbete nere på 
vår panncentral, men det är inte allt vi sysslat med i år. 
I augusti månad satte vi upp solceller som förväntas generera ca 50 000 kWh/år, det 
motsvarar ungefär 10 villors årsförbrukning av hushållsel. Vi har också, tack vare nya 
leverantörsavtal och optimering av produktionen, lyckats sänka priserna i år igen. I fjol med i 
genomsnitt 5% och i år sänktes energipriset med 3%. Detta är vi såklart mycket stolta och 
glada över!  
 
Efter sommaren var ni ungefär 200 stycken som deltog i vår Nöjd Kund-undersökning som 
sköttes av Supportföretaget TMJ Group AB. Resultatet av den är också något vi är väldigt 
stolta över då vi fick ett mycket högt betyg, främst på vår kundservice och ärendehantering. 
Det är roligt att jobba på en arbetsplats som har högt förtroende hos kunderna, och vi vill 
rikta ett stort tack till er som tog er tid att svara på frågorna! 
 
Vi fortsätter att jobba miljömedvetet! Vi har, utöver att installera solceller, också köpt en 
elbil som nyttjas för dagliga serviceärenden runt om i kommunen.  
Du kan också hjälpa till! Vi levererar fortfarande mycket pappersfakturor.  
Två miljövänliga alternativ är e-post – eller e-faktura. 
E-faktura fixar du enkelt i din internetbank medan du ringer oss för e-postfaktura.  
 
Den 1 januari 2019 höjs energiskatten med 2 öre/kWh inkl moms. 
Det är elnätsägaren som debiterar den, och per kWh betalar du då 43,4 öre inkl moms. 
 

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år! 
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VI VILL BLI FLERA! 

Julerbjudande 
 
Under vecka 51 får du som tecknar nytt medlemskap i den ekonomiska föreningen 
ett presentkort på Tidningskungen (värde 200kr, giltigt till 2019-02-01). 
Teckna medlemskap gör du på vårt kontor, vi har öppet mellan 8-15:30 hela veckan! 
Medlem kan man bli om man äger en fastighet eller driver verksamhet på vårt elnät. 
Nedan följer mer information om medlemskapet.  
 
Observera att bostadsrättsinnehavare och hyresgäster inte har möjlighet att bli medlemmar. 
 
 

MEDLEMSKAP I VARA ENERGI  
EKONOMISK FÖRENING 

 
Vill du ha möjlighet att påverka verksamheten och målen i ditt  

lokala nätbolag, Vara Energi ek. för.?  
Vill du ha större insyn i vårt arbete?  

Genom att bli medlem i Vara Energi ek. för. har du möjlighet till just detta! 
 

Vi ägs av våra medlemmar. Det är viktigt för oss att vårt arbete speglar de önskemål våra 
ägare har. Tillsammans med vår styrelse har du möjlighet att påverka! 

 
Du som äger en fastighet på vårt nät eller bedriver verksamhet  

på detsamma har möjlighet att bli medlem.  
OBS! Till detta räknas inte bostadsrätter. 

 
Medlemmens andelar i föreningen erhålles genom att betala ett insatskapital.  

För kunder med max 25A säkring är den kostnaden 200 kr,  
vilket dras på nästkommande faktura och återbetalas vid utträde (flytt osv). 

 
KONTAKTA OSS SÅ FÅR DU VETA MER! 
INFO@VARAENERGI.SE eller 0512-79 70 80 

 
 
 


